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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 
Bolond-bál 

  
Bolond-bálban 
jártam 
az este, 
a szamárral táncolt  
a kecske. 
Három majom 
húzta  
a nótát 
vasvillával ettek  
szamócát. 
  
Be is csípett egy-
két  
legyecske, 
lisztes zsákot 
húztak  
a pékre 
hordón lovagolt 
egy  
bohóc ott,  
két füles dinnyével  
golyózott. 
  
Nyúlfi elől iszkolt  
a róka, 
fején árvalányhaj- 
- paróka, 
víg paprikajancsi  
dobolt rám! 
Ilyen volt a híres  
bolond-bál. 
Vidor Miklós 

FEBRUÁR 
 

Farsang – nagyböjt 
 

A farsang kezdete január 6. vízkereszt napja, az utolsó pedig a húsvét 
előtti negyvenedik nap, azaz húshagyókedd. A tél elmúlása feletti 
örömnek hangot is adtak régen; a mai, sokszor szokványos farsangi 
bálokkal ellentétben igen színesen múlatták a hosszú téli estéket. A 
nagyobb felvonulásos, maszkos alakoskodó farsangok megtartása 
inkább a farsang utolsó néhány napjára jellemző. Ilyenkor 
legkülönfélébb alakok képét öltötték magukra, mint például koldus, 
menyasszony, borbély, vándorárus, medve. Betyár, katona és így 
tovább. 
Az egész időszakban játszott dramatikus játékok, mókázások, 
csintalanságok színtere a fonó volt. Ez jó alkalom volt a fiatalok 
ismerkedésére. Három játékot említek most. Gyakran előforduló játék 
a halottas. A halottat – a telet- szalmabábu, döglött állat, vagy lefelé 
fordított teknő (koporsó) jelenítette meg. Sokszor ki is végezték, igen 
vaskos beszédet mondtak a „ravatala” felett, majd kivitték a falu 
végére.  
Egy másik gyakori szokás a lakodalmas játék. A leányok férfinak, a 
legények nőnek öltöztek, ott volt az elmaradhatatlan vőfély is a 
menetben. A kissé rongyos társaság aztán nagy derültséget okozva 
járta végig a fonókat. 
Rég elfeledett játék Konc király és Cibere vajda küzdelme. A 
farsang és a böjt küzd itt egymással: vízkeresztkor Konc király győz, 
lehet húst enni, húshagyókor Cibere, megkezdődik a böjt. A húsos és 
a böjti ételek viaskodnak egymással, ezt takarja elnevezésük is.  
 (Forrás: Képmás magazin, V. évf. 2. szám, 2004. február 9. oldal, Gróhné Illés Ildikó) 

 

 
A betegek szentségének közös kiszolgáltatása március 22.-én, nagyböjt 5. vasárnapján lesz 

mindkét szentmisén! 
 

 



Törekedj fölfelé! 
 
 Világiak és szerzetesek számára egyaránt igaz, amit Paul Claudel mond: ,,Vannak 
dolgok, amelyeket meg kell tennünk, s amelyeknél nem szabad az után kérdezősködnünk, 
vajon erősek vagyunk-e vagy erőtlenek'' (A selyemcipő. IV. nap. 8. jelenet). 
 Ezek a gondolatok önkéntelenül feltámadnak bennünk, ha csak egy kicsit is 
beletekintünk az életünkbe. Mennyivel inkább, ha ezzel komolyabban akarunk foglalkozni! 
 Önkéntelenül elénk áll a kérdés: Nagyra vállalkozó, hősi lelkek vagyunk-e? Vagy 
pedig alacsony lelkű, minden nehézség elől menekülő, szürke átlagemberek? Van-e bennünk 
nagyratörés Istenért, a lelkünkért, a lelkekért? Vagy csak önmagunknak élünk máról 
holnapra? -- Kérdezzük meg magunktól! S legyen bátorságunk őszintén válaszolni! Ha a 
válasz nem nagyon szép... hát legyen bátorságunk újra kezdeni! 
 Hogy bele tudjunk tekinteni ezekbe a kérdésekbe: 
 -- teremtsünk csendet magunkban, legyünk hallgatagok, hadd szóljon hozzánk Isten, 
hadd halljuk meg az Ő szavát... emberi beszélgetés ezt ne zavarja meg! 
 -- imádkozzunk sokat, nagyon sokat! Ne csak szóban, hanem a lelkünk imádkozzék, 
beszélgessen Istennel! 
 -- dolgozzunk magunkon sokat és nagyon komolyan! Az ilyen magunkba szállás nem 
a csendes pihenés ideje, hanem a csendes, de annál mélyebben szántó munkáé. Értelmünk, 
akaratunk és minden más képességünk dolgozzon keményen! 
 A többit bízzuk Isten kegyelmére! Lehetséges, hogy csak harcot és küszködést ad 
fáradsággal, álmossággal, kedvetlenséggel. Lehetséges, hogy hosszú napok telnek el 
látszólag értelmetlenül, eredménytelenül, szinte vergődve az istenkeresésében... Lehetséges, 
de a végén mégis észrevesszük majd, hogy Istennel voltunk, s jó volt Vele lennünk, és még 
jobb lesz Vele elindulnunk vissza hétköznapi életünkbe! 
 ,,Szentek legyetek” -- Isten szava ez (Lev 11,45; 20,7; 21,8; 1Pt 1,16; Ef 1,4). 
 Értsétek meg ennek a mondatnak a jelentőségét! Értsétek meg, hogy Isten 
legkedvesebb gondolatáról van itt szó! S egyúttal olyan valamiről, amit minden szerzetes 
kötelességként vállal, s amit a világban élő testvérek közül is mind többen célul tűznek ki. 
Olyanról, ami az egész világnak érdeke. A mai világ legnagyobb baja az, hogy nincsenek -- 
vagy kevesen vannak a -- szentjei! 
 Segítsünk a világon!!! 
 Hozzád is szól: Törekedj fölfelé! 
 Szentek legyetek! 
 

Statisztika 2014. 
 

Az elmúlt esztendőben egyházközségünkben 
15 keresztelő, 5 házasságkötés és 70 temetés volt. 

Altemplomunk az elmúlt évben összesen 414 halottal növekedett. 
 

Köszönöm mindazok munkáját, akik segítettek, hogy templomunk, közösségünk 
Isten szeretetét sugározza. Köszönöm az adományokat (persely, egyházközségi 
hozzájárulás), kétkezi munkákat melyek segítenek, hogy templomunk szebb, 
melegebb, otthonosabb legyen) Köszönöm az imákat egyházközségünkért. 

Köszönöm a közösségek munkáját: Énekkar, Ferences Világi Rend,  
Curzillós közösség, Hittanos csoportok, Baráti kör, Baba-Mama klub! István atya 



Böjte Csaba: Ne ítélkezzetek…!!! 
Divatos lett a mai világban, hogy mindenki mindenhez felületesen, de nagyon határozottan 
hozzászól! Az emberek hihetetlenül bátran ítélkeznek, élők és holtak felett! Sokszor 
rácsodálkozom arra, hogy olyan emberek, akik szinte semmit nem tettek le az asztalra, 
milyen vehemenciával törnek pálcát mások felett! 
Félelmetes az a bátorság, ahogyan biztos próbák nélkül megszólnak, elítélnek, sárral 
dobálóznak az emberek! Ezek a felületes kirohanások, nagyon mély sebeket okoznak! Az 
ilyen stílus nemcsak az evangéliumtól van fényévekre, hanem a holnapot építő, normális 
emberi kommunikációtól is! 
A mi Urunk Jézus Krisztus világosan elmondta nekünk: 
Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal 
fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek 
is visszamérni. 
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem 
veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a 
szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a 
saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből! 
Mt 7,1 
Ami elgondolkoztat, az az, hogy ez az ítélkező, mindent leszóló, nyafogó vírus, 
feltartóztathatatlanul ott burjánzik a közösségeinkben, mondhatni szívesen látott vendég lett! 
Az ebola vírus is támad, de ellene összerándulunk, védekezünk, próbáljuk bölcsen legyőzni 
azt! A büntetés nélkül társait elítélő, megszóló, kigúnyoló ember, a társadalmunk ebolája, 
mely biztosan szétrágja, megöli közösségeinket, ha nem védekezünk ellene! Régebb azt 
mondták, hogy egy tisztességes polgár, egy úriember, nem beszélve keresztényről, nem 
engedhet meg magának bármilyen stílust, mert aki nem tud vigyázni a modorára, az nem 
való tisztességes emberek közösségébe, azzal nem ülünk le egy asztalhoz! Jó lenne 
megtanulni ezt őseinktől! 
Szeretettel, Csaba t. 

 
 

Jézusom segíts, Te adj erőt, hogy tűrni tudjak, 
Ha megbántanak, ne zokogjak. 
Te add meg, hogy eltűrjenek, 

Hogy hibáimmal is szeressenek. 
Te erősítsd meg erőtlenségem, 

Hogy hősként vigyem a keresztem. 
Te légy árvaságom erős támasza 

Tudom, hogy Te vagy a gyengék gyámola. 
Te őrizd meg gyengülő eszemet, 

Hogy életem nagy teher ne legyen. 
Óh, adj azoknak nagy szeretetet, 

Akiknek én adtam életet. 
Legyen szívükben jóság, irgalom 

Öregségemet értő szánalom. 
Áld, őrizd őket édes Jézusom, 

Hogy találkozzunk Nálad egykoron. 
Vezess, erősíts, oltalmazz 

A végső órámon irgalmazz. Ámen 



Február 18. Hamvazószerda 
 
Hamvazószerdától kezdve a nagyböjti időben 40 napon át készülünk a húsvét ünnepére. A 
bűnbánattartás időszaka ez számunkra, amely lehetőséget ad, hogy Istennel való 
kapcsolatunkat rendezzük. Az Egyház három dolgot ajánl a nagyböjtre: az imádságot, a 
böjtölést és az adakozást, amit alamizsnálkodásnak is nevezünk. A közös vonás ezekben a 
tettekben, hogy nem az emberek szemében szeretnénk jónak látszani általuk és nem is 
magunk dicsőségét keressük, hanem egyedül Isten kedvében szeretnénk járni. E gondolat 
legyen első nagyböjti útravalónk. Emellett fontos azt is látnunk, hogy mindhárom ajánlott 
cselekedet vallásos cselekedet, s ezt a böjtöléssel és az adakozással kapcsolatban külön is 
hangsúlyoznunk kell. Ez a második intelem a nagyböjtre. Hiszen sokan fogyókúráznak, 
koplalnak vagy diétáznak, de ez még nem böjtölés. A böjt estében Isten kedvéért mondok le 
valamiről, hogy fegyelmezzem önmagam és jobban tudjak figyelni Istenre. Sokan vannak, 
akik szeretnek adakozni, de ezt csupán azért teszik, hogy leírhassák az adóból, igénybe 
vehessenek valamilyen kedvezményt vagy szerepeljenek a televízió adakozós műsorában. Ez 
a fajta adakozás tehát nem kifejezetten vallásos cselekedet, még akkor sem, ha valóban segít 
a rászorulókon. Az alamizsnálkodás esetében Jézust látom a szegény és rászoruló ember 
személyében és Őneki nyújtok segítséget, tehát itt is a vallási szempont érvényesül. 
Harmadik útravalónk pedig az legyen a nagyböjt idejére, hogy vallásos gyakorlatainkkal sose 
hivalkodjunk. A jócselekedeteket, az adakozást, az imádságot ne az emberek szeme láttára 
tegyük, hanem próbáljuk meg titokban, hogy egyedül Isten lásson minket!  
 
 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 
 
 

Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  
Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  

Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  
Csekk a templom bejáratánál található 

 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
1. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 

MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 
8. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39 
15. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45 
22. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 

Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15 
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